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Organizações Sociais (OSs) 

O  Pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 
lucrativos 

O Sem fins lucrativos: “que não distribui, entre os 
seus sócios ou associados, conselheiros, 
diretores, empregados ou doadores, eventuais 
excedentes operacionais, brutos ou líquidos, 
dividendos, bonificações, participações ou 
parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante 
o exercício de suas atividades, e que os aplica 
integralmente na consecução do respectivo 
objeto social”. (Lei 9.790 de 1999)  

 



Cenários da educação Goiás – 
NÃO LUGAR  

O  Política sistemática de desvalorização da escola pública e do 
público; 

O não construção de novos prédios e dificuldades com as 
reformas das escolas;  

O não modernização dos recursos tecnológicos; 

O não realização de concursos públicos para professores e 
funcionários escolares;  

O descontinuidade das propostas curriculares; 

O fechamento das escolas do campo e de turmas 
(reorganização);  

O ocupação das escolas pelos estudantes – Protagonismo 
Juvenil – contramão do silêncio dos professores e gestores; 
resignação das políticas atuais; contramão da visão do “jovem 
alienado”; 

O dificuldade em dialogar com o diferente e com o questionador. 

 



Cenários da educação Goiás : 
diferenciação da rede estadual 

O Flexibilização da gestão da escola: escolas geridas pela 
PM (CPMG) 

O  Modalidades de ensino médio – nova escola – Projeto 
Jovem do Futuro (Instituto Unibanco) – gestão 
compartilhada 

O Numa mesma cidade: escolas da mesma rede 
abandonadas em estado precário x escolas com boa 
infraestrutura, professores com gratificação extra  

O Escola estadual para pobre que não tem outra opção  

 



 
 

Por que as OSs em Goiás?  
 



Processo das OSs  em Goiás 
2014 – o governador eleito Marconi Perillo faz o anuncio da implantação das Oss 

Jan./Fev./2015 – Circula na mídia noticias de que a Secretária de Educação estava 
pesquisando os modelos de OSs 

Mar./2015 – Fórum Estadual de Educação promove um debate sobre o tema  

Jun./2015 – Greve da categoria contra o não repasse do reajuste do Piso.  

Jun./2015 – O governador promete aos professores baderneiros militarizar escolas e 
implantar as OSs 

Ago.-Dez./2015 – Seduce formata o modelo; as OSs são qualificadas  

Dez./2015 – Seduce lança o edital de chamamento para as OSs – lote de 23 escolas da 
macrorregião de Anapolis  

Dez./2015  – reação dos secundaristas – ocupação das escolas 

Dez./2015-Fev./2016 – Movimento de diferentes sujeitos coletivos: estudantes + 
professores + universidades + Sintego + MP  

 Fev./2016 – MP recomenda o adiamento do edital de chamamento  

Fev./2016 – MP entra com ação civil pública e liminar contra as OSs 

 

 

 



OSs? Discursos para convencer  

 

Não é privatização 

Gestão compartilhada com os empresários – PARCERIA + FOMENTO 

Melhorar a transparência e fiscalização  

Melhorar o atual sistema (IDEB: 1o lugar no EM e 2o lugar no EF)  

O estado não vai gastar mais = Investir os mesmos recursos 

Não vai alterar os direitos dos professores e servidores  

Diretor passa diretor pedagógico: interlocutor da Seduce  

O sucesso das OSs na saúde público: HGG + Crer + Hospitais de 
Urgência  

As escolas terão o que nunca tiveram: aulas de reforço + escola mais 
organizada + professores e diretores integralmente disponíveis às suas 
necessidades + infraestrutura  

 

 

 



AS OSs na saúde: RJ e Goiás  



Fonte: http://oglobo.globo.com/rio/das-dez-oss-que-operam-no-municipio-oito-estao-sob-investigacao-
18494571 

Das dez OSs que operam no município, oito estão sob investigação 



Em colapso, sistema de saúde 
no Rio vive a pior crise de sua 

história 

Fonte: http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-12-23/em-colapso-sistema-de-saude-no-rio-vive-a-pior-crise-de-sua-
historia.html 

 



Fonte: http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/12/25/na-crise-da-saude-publica-do-estado-do-rio-os-ficam-na-
berlinda/ 

 

Na crise da Saúde pública do Estado do Rio, OS ficam na berlinda 
 



Fonte: http://www.opopular.com.br/editorias/cidades/estado-deve-r-103-milh%C3%B5es-

%C3%A0s-oss-1.1036305  



Fonte: http://www.opopular.com.br/editorias/blogs/fabiana-pulcineli/fabiana-pulcineli-1.526/governo-

pagar%C3%A1-r-3-36-milh%C3%B5es-em-consultoria-para-rever-contratos-de-oss-da-sa%C3%BAde-

1.1035873 



Problemas no edital de 
chamamento  

Fere o arcabouço legal (CF/88; LDB 9.394/96; Leis 
Federais 8.069/90 e 12852/12; Lei Complementar 
26/98) que sustenta a educação no que tange:  

Ogestão democrática;  

Ocontratação de professor sem concurso;  

Oo uso do recurso do Fundeb; 

Ocontrole social do recurso público;  

Oa contratação de profissionais sem licenciatura;  

Opagamento do piso;  







OSs questões a refletir?  

O  Por que o discurso de que o público não funciona e o 
privado sim? 

O A quem interessa o discurso de desvalorização do setor e 
serviços públicos? 

O A privatização da gestão da escola atende a quais 
interesses e objetivos?  

O Se a rede estadual tem obtido excelentes resultados nas 
avaliações (IDEB) por que privatizar a gestão? 

O Inovar não seria fortalecer a rede pública com gestão 
pública: infraestrutura, equipamentos e tecnologia, 
concurso e remuneração docente?  

O As OSs credenciadas serão mesmo capazes de melhorar a 
qualidade da educação em Goiás? Qual é sua trajetória 
que as qualifica para gerir 23 escolas?  

O Por que o interesse das OSs em gerir as escolas se não se 
pode juntar patrimônio ou  remunerar os instituidores e 
diretores?  

 
 



Por que a luta contra as Oss? 

O  Em defesa da escola pública  

O Em defesa da escola pública de qualidade como 
direito de tod@s brasileir@s 

O Em defesa dos princípios constitucionais: gestão 
democrática, ingresso na carreira docente por 
meio de concursos,  

O Em defesa da educação como projeto de nação 
e formação humana   

O Em defesa da qualidade do ensino-
aprendizagem 

O Em defesa da transparência e do controle social 
dos recursos públicos da educação  

 



“Êste congresso não se deveria encerrar sem uma solene 
declaração de princípios, em que o professorado 
paulista tomasse sôbre os ombros a responsabilidade 
de promover a recuperação da escola primária integral 
para São Paulo e dar o sinal para a mesma recuperação 
em todo o país, redefinindo-lhe os objetivos, os 
métodos e a duração, e traçando o plano para a sua 
efetivação”. (Anisio Teixeira, 1956)  
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